
hatha yoga & 
alimentação 



Só a alimentação não resolve 
nossa busca pela saúde

• Exercícios físicos, banhos de 
sol, ar e água puros, lazer e 
cultura, artes, viagens, ócio, 
boas relações em família, 
trabalho, amigos... 



Grécia e Roma

•Base de cereais - a carne tinha 
papel secundário

•Leis atenienses - homens e bois





Judaísmo/Cristianismo

•A todas as feras, a todas as aves do 
céu, a tudo que rasteja sobre a 
terra, a tudo o que é animado de 
vida, eu dou como alimento toda a 
relva verde.” (Gn 1, 29-30).



INDIA
• 75-80% Hinduísta 

• + - 400 milhões de lacto vegetarianos ou 
vegetarianos

• Vaca Sagrada (sacrifícios de animais nos 
Vedas) 

• Outras religiões na Índia





The myth of  the holy cow 
D. N. Jha

• Budismo – Rejeita sacrifício animal mas 
vê o os animais como seres inferiores, nos 
textos canônicos 

• Jainismo – Voto de não machucar 
nenhum ser vivo, doutrina do ahimsa 
muito mais rigorosa que no budismo



Thích Nh t H nh  ấ ạ



Jetsunma Tenzin Palmo



Jeong Kwan



Matthieu Ricard



hatha-yoga 

• Religião? 

•Dogmas?

• hatha yoga & saúde

• hatha-yoga & não-violência



Swami KUVALAYANANDA 



Hatha Yoga

•Cultivar uma forte 
imunidade

•Vigor, saúde, longevidade, 
imortalidade



Hatha Pradipika I – 59, 62
Gheranda Samhita V - 17 a 32

• INADEQUADOS para a SAÚDE dos IOGUES: 
(...) ALCOOL, PEIXE, CARNES...

• ADEQUADOS: Trigo, arroz, centeio, cevada, 
leite, ghee, açúcar escuro, mel, gengibre, pepino, 
os “cinco” vegetais de folhas para cozinhar, 
certos tipos de lentilhas/feijões...  



Yogic Therapy, pag. 73 
Swami Kuvalayananda 

• “ Especialmente para aquele que pratica os 
métodos de hatha yoga: evitar alimentos 
picantes (pungentes), azedos e sal (de mesa) o 
máximo possível. Carnes e bebidas estimulantes 
são estritamente proibidos. Ovos não são 
recomendados. Uma alimentação lacto-
vegetariana, com cereais mas não muitas 
leguminosas, é geralmente a mais adequada.” 



Gunas

•TAMAS são aqueles de guna mais 
pesado, terreno e obstrutor

• Ilusão, demência, ignorância, 
lentidão (gurutva)



Proteína Animal

• Gharote: “As proteínas (animais) apodrecem 
nos intestinos, causando gases e interferindo 
nos órgãos de eliminação (...) A dieta ióguica 
também desaconselha a ingestão de carne, 
peixe, ovos (...) Toda carne contém muita 
proteína que se decompõe rapidamente e 
produz toxinas.`` 



Instestinos





Dentição





ahimsa-pratisthayam tat-
samnidhau vaira-tyagah

•  

• II – 35) Estando (o iogue) 
firmemente estabelecido na não-
violência, deixa de existir 
hostilidade em (sua) presença.  



Código de Manu

• - ´´(...) um asceta concede garantia de 
imunidade a todas as criaturas (...) 
Tendo-se considerado bem a origem 
da carne e a crueldade em aprisionar 
e abater seres encarnados, deve se 
abster de inteiramente de comer 
carne``.  







corte



leite



ovo



Dieta proposta pelo yoga

•Basicamente uma dieta 
lacto-vegetariana  (leite, 
manteiga e alguns alimentos 
do reino vegetal)















João Vieira 

Whatsapp: 011  996142053 

Instagram: @joaovieirapandit 
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